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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (51العراقي )الحافظ  شرح ألفية
 (العالي والنازل)

 عبد الكريم الخضير  الشيخ/
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.

 :-تعالى رحمه هللا-الحافظ  قال
  ل  از  الن  ي و  ال  ع  ال  

َََََََََََط  و   َََََََََََع  ال   ب  ل  َََََََََََ و   ل  َََََََََََو   ة  ن  س   د  ق 
ََََََََََََََق  و   ََََََََََََََم  خ   ه  و  م  س  ََََََََََََََ ة  س   ل  و  ال  ف 
ََََََ ن  إ   ََََََ ح  ص  ب   اد  ن  االس  ََََََر  ََََََم  ال   ق س   و 

 ج
 

َََََََف    َََََََب   ل  ض  َََََََلا ض  ع  َََََََو   ل  و  ز  ن   د   ر   و  ه 
ََََ ََََ ب  ر  ق  ََََالر    ن  م  ََََو   ل  و  س  ََََف  ال   و  ه   ل  ض 

َََََََََََإ   إلََََََََََى َََََََََََن  الو   ل َََََََََََع  و   ام  م   يب  س 
 ج

 ابعد )أل(.
 سم يا شيخ.طالب: 

 وعلو نسبي.
 إي نعم.طالب: 

 بدون )أل(.
 سم يا شيخ.طالب: 

 ."إلى إمام وعلو نسبي** وقسم القرب "بدون )أل( 
 مشدد يا شيخ.طالب: 

 عندكم يا اإلخوان؟ ما
 النسبي.طالب: 

 ؟بعات األخرى ، كلها واحدة، الط(ألـ)أنا أعرف الطبعة هذه كلها ب
 علو نسبي.طالب: 
 هذا أولى.( أل)بدون 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

( نعم أل)على كل حال هو ال يختلف من حيث الوزن، ما يختلف من حيث الوزن؛ ألن تشديد الواو يقوم مقام 
هذه  (أل)ألن  ؛(أل)بدون  "علو نسبي"سواًء كان  في الوزن يقوم مقامه، "علو نسبي"، والنطق ال يختلف

 ا.الشمسية ال ينطق به
َََََََََََط  و   َََََََََََع  ال   ب  ل  َََََََََََ و   ل  َََََََََََو   ة  ن  س   د  ق 
ََََََََََََََق  و   ََََََََََََََم  خ   ه  و  م  س  ََََََََََََََ ة  س   ل  و  ال  ف 
ََََََ ن  إ   ََََََ ح  ص  ب   اد  ن  االس  ََََََر  ََََََم  ال   ق س   و 
َََََََََََََس  ن  ب   َََََََََََََك  ل  ل   ة  َ  ب َََََََََََََ ب  ت   ذ  إ   ة  ت  َالس  

ََََ ََََي   ن  إ  ف  ََََ ن  ك  ََََف  ََََ ه  خ  ي  ي ش  ََََاف  و   د  ق   ه    
َََََََ و  أ   َََََََ خ  ي  ش  َََََََ ه  خ  ي  ش  َََََََال  ف   اك  ذ  ك   ل  د  ب 
َََََََف   َََََََم  ال   و  ه  َََََََو   اة  او  س  ي  َََََََاج  ر   ث  ح   ه  ح 

ََََََََََََََو  ال   م د  ق ََََََََََََََ و  ل ََََََََََََََع   م  ث ََََََََََََََ  اة  ف 
 ج
 

َََََََف    َََََََب   ل  ض  َََََََلا ض  ع  َََََََو   ل  و  ز  ن   د   ر   و  ه 
ََََ ََََ ب  ر  ق  ََََالر    ن  م  ََََو   ل  و  س  ََََف  ال   و  ه   ل  ض 

ََََََََََََإ   إلَََََََََََى ََََََََََََو   ن  ل ََََََََََََع  و   ام  م   يب  س 
ََََََي   ََََََ ل  ز  ن  ََََََ ن  ت  م  ََََََ   ي  ر  ط   ن  م  ََََََأ  ا ه   ذ  خ 

َََََََََََ َََََََََََع   ع  م  َََََََََََف   و   ل  َََََََََََاف  و  م  ال   و  ه   ه    
َََََي   ن  ا   و   َََََ ن  ك  َََََ اه  او  س  َََََد   اد  ع  َََََح  ق   ل  ص 
ََََََََََال   ََََََََََو  ل  با   ل  ص  ََََََََََم  ال  ف   د  اح   ه  ح  ف  ا  ص 
ََََََََََأ   ََََََََََ ال   و  ل ََََََََََع  ا ال  م   ات  ث ََََََََََال ع  م 

 ج

 ال مع التفات.
 أحسن هللا إليك.طالب: 

ََََََََََََََو  ال   م د  ق ََََََََََََََ و  ل ََََََََََََََع   م  ث ََََََََََََََ  اة  ف 
ََََََََََََََََ ََََََََََََََََ   ف   ر  آلخ  ََََََََََََََََم  خ  ل  ل   ل  ي   ان  ي  س 

ََََََََََََ م د  ق ََََََََََََ و  ل ََََََََََََع   م  ث ََََََََََََ  اع  م  الس 
ََََََح  و   ََََََف   م  ذ   ث  ي  ََََََ و  ه  ََََََج  ي   م  ا ل ََََََم   ر  ب 

 

ََََََََََأ    ََََََََََ ال   و  ل ََََََََََع  ا ال  م  ََََََََََت  ال   ع  م   ات  ف 
ََََََََََََال  الث   وأ   ََََََََََََم   ن  ي  ث  ََََََََََََ ت  ض   ان  ي  ن  س 
َََََََََََََو   َََََََََََََد  ض  َََََََََََََ ل  و  ز  َه الن   اع  و  ن  ال  ك 
َََََََََح  و   َََََََََع   و  ل َََََََََع  ال   ة  الص    ر  ظ َََََََََالن   د  ن 

 ج

أما آله وأصحابه أجمعين،  نا محمد وعلىنبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
والمراد بذلك من األسانيد، األسانيد العالية واألسانيد النازلة، وتقدم الحديث عن األسانيد، وأنها  "العالي والنازل"

لها ارتباط  التضعيف، وأن األمم السابقة ال يوجد، وأن عليها المعول في التصحيح و من خصائص هذه األمة
م رابط، ولذلك حصل في كتبهم من التغيير بأنبيائها، ارتباطها بأنبيائها بوجودهم فقط، أما إذا فقدوا فال يربطهم به

، وديننا قد والتبديل ما يؤمن مع وجود األسانيد؛ ألنه لو وجدت أسانيد عندهم ما حصل عندهم تحريف وال تبديل
فطلب  ،اللها، وصححوا وضعفوا من خمة الجهابذة الذين درسوا هذه األسانيدتكفل هللا بحفظه، وهيأ له هؤالء األئ

حتى قال قائلهم: بيننا وبين القوم القوائم،  ،اإلسناد عند أهل العلم له شأن عظيم، والمقاطيع ال قيمة لها عندهم
يستطيع أن يمشي بدون يعني األسانيد، شبهت األسانيد بالقوائم؛ ألن اإلنسان وغير اإلنسان من حيوان وغيره ال 

 .قوائم، وكذلك األخبار ال تمشي، ال يمكن أن تمشي على األئمة بدون هذه األسانيد
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بقلة الوسائط، هذا العلو  -عليه الصالة والسالم-وطلب العلو سنة عند أهل الحديث، والمراد به القرب من النبي 
إن شاء هللا -، وهناك علو نسبي يأتي بيانه بقلة الوسائط -عليه الصالة والسالم-المطلق، القرب من النبي 

 بكثرة الوسائط. -عليه الصالة والسالم-، والنازل ما كان بضده، وهو البعد عن النبي -تعالى
أو دخول الخلل في األسانيد، كلما قلت  ،طلب العلو سنة عند أهل الحديث متبعة؛ ألنه بقلة الوسائط يؤمن الخلل

وكلما كثرت الوسائط كان احتمال دخول الخلل إلى األسانيد أقوى؛  ،ل أضعفالوسائط كان احتمال دخول الخل
الذين بواسطتهم تروى األخبار إال ويحتمل أن يدخل الخلل بسببه، فإذا كان الحديث  من الرواة راو  من ألنه ما 

 ، لكن إذا كان نازالً ثالثي أو رباعي في الكتب الستة، هذا عال، فمنافذ الخلل إلى هذا اإلسناد أربعة فقط ،اعاليً 
ساعي فإن منافذ الخلل من خالل هؤالء التسعة كلهم، فإذا أمن من األول والثاني والثالث ال يؤمن من ماني أو ت  ث  

الوسائط كثر الوسائط قل احتمال الخطأ والوهم، وكلما كثرت  ، فكلما قلتوهكذا الرابع، وقد ال يؤمن من السادس
 والخطأ.احتمال هذا الخلل وهذا السهو 

العلو موجود في كتب السنة، وكذلك النزول، وتفضيل العلو ال على إطالقه، إنما يفضل النازل إذا كان رواته 
، أو االتصال فإن النازل يكون حينئذ  بسند أنظف ،قد شرط قبول الرواة أو ضعفثقات بسند متصل، وأما إذا ف  

ات، مالك الموطأ كما هو معروف لقدم مؤلفه فيه الثنائييكون أفضل من العالي، الكتب الستة  ورواة أضبط وأتقن
مثل و نافع وابن عمر،  -عليه الصالة والسالم-واسطة بين المؤلف بين مالك والنبي العن نافع عن ابن عمر، 

هذا كثير في الموطأ ثنائيات، هذا بالنسبة للموطأ، ومسند أحمد فيه ما يزيد على ثالثمائة حديث ثالثي، وهذه 
شرح  ،ارينيوكذلك هي مشروحة من قبل السف   ،مجموعة في مؤلف ،النسبة لغيرها، وهذه فيها مؤلفعوالي ب

 ا)نفثات الصدر المكمد في شرح ثالثيات مسند اإلمام أحمد( في مجلدين، وفيه فوائد كثيرة جد   ثالثيات المسند
 .. هاه؟هذا الشرح، فيه فوائد، هذا بالنسبة.

 ؟طالب: أغلبها صحاح
 بها الصحة، نعم.إيه غال

بن ها سبعة عشر جاءت من طريق المكي غالب ،اثالثي   ايه اثنان وعشرون حديثً البخاري ف ؛بالنسبة للكتب الستة
من طريق غيره، فالبخاري فيه اثنان  إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع، سبعة عشر، وخمسة

أعلى ما فيه الرباعيات، مع أن فيه أربعة أحاديث في مسلم هي ، مسلم ما فيه وال حديث ثالثي، اوعشرون حديثً 
مباشرة، هذه األحاديث يرويها البخاري عن ذلك الراوي  لبخاري، يعني يرويها مسلم عن راو  أعلى من صحيح ا

 بواسطة، فهي في صحيح مسلم أعلى منها في صحيح البخاري، وليس فيها وال حديث ثالثي.
 ي الحوض...حديث واحد ف سنن أبي داود

 وال شيء؟ ال عون المعبود الكبير؟ و في سنن أبي داود
 ...طالب:....
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هو داود بواسطة ثالثة، والثالثي من هذا الحديث  في الحوض يرويه أبوسنن أبي داود فيه حديث أبي برزة 
سنن أبي داود  ، وأما بالنسبة للمرفوع فليس بثالثي؛ ألن فيه واسطة رجل مبهم، في أواخرالموقوف على أبي برزة

 حديث الحوض.
 طالب:.......

 هذا األول. ،ال، األول
على كل حال سنن أبي داود ليس فيه حديث مرفوع ثالثي، الموقوف نعم حديث أبي برزة، وأما المرفوع إلى 

فإنه بواسطة رجل مبهم، فهو في الحقيقة رباعي وليس بثالثي، إذن الخالف في  -عليه الصالة والسالم-النبي 
سنن أبي داود فيه حديث ثالثي أو ليس فيه حديث ثالثي مرده إلى هذا، وأبو داود يروي الخبر عن طريق  كون 

بو برزة على األمير ثالثة، لكن الثالثي هو الموقوف، يعني بينه وبين أبي برزة رجالن، ثم بعد ذلك لما دخل أ
بين أبي برزة واألمير في ذا وكذا الذي حدث بالحديث عن أبي برزة رجل مجهول، مبهم، فقال رجل: جرى ك

ثبت نظر إلى أصل القصة، والذي نفى نظر إلى أن المقصود أحديث الحوض، فالمرفوع إنما هو ثالثي، فالذي 
                                                                               ؟ المرفوع، والمرفوع فيه واسطة، فهو رباعي.ماذاهو 
ن كان في أحاديث ، اثالثيً  افيه اثنان وعشرون حديثً فنا أن صحيح البخاري عر  مسلم ليس فيه حديث ثالثي وا 

 هو الذي يختلف فيه -حديث الحوض-حد أبو داود حديث وامنها في صحيح البخاري، أربعة أحاديث هي أعلى 
 اه أيًض سنن ابن ماجه فيان، أو حديثان ثالثيان لكنهما ضعيفالترمذي فيه حديث ؟ هل هو ثالثي أو رباعي

أما سنن النسائي فلتأخر وفاته ما في مطمع أن يوجد فيه ثالثي، ليس فيه خمسة أحاديث ثالثية ضعاف، 
))ويل للعرب من مطمع، أما بالنسبة للنوازل في الكتب الستة، األحاديث النازلة في الكتب الستة ففيه حديث: 

وفي سنن ، اا أنزل أحديث فيه وهو حديث تساعي، نازل جد  هذا في صحيح البخاري، هذ شر قد اقترب((
النسائي أنزل حديث أو أطول إسناد كما قال النسائي في الدنيا حديث يروى في فضل سورة اإلخالص، وفي 
ال نازل؟ في  إسناده ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يعني في طبقة واحدة ستة، تتوقع هذا عال وا 

 قال:، في الكتب الستةا أنزل ما يوجد ، وهذغاية النزول
 وطلب العلو سنة...................

 

 ................................... 
 

ولذلك كثرت فيهم الرحلة، يعني الرحلة عند أهل  ؛متبعة عند أهل هذا الشأن، عند أهل الحديث يعني طريقة
، الرحلة عند غيرهم من أهل األنهم ال يطلبون علو   ؛ء نادرةالرحلة عند الفقها، يعني الحديث أكثر منها عند غيرهم

ي شيخ عن شيخ فالفنون أقل من الرحلة عند أهل الحديث؛ ألنهم يختصرون بهذه الرحلة رواة، قد يحدثه في بلده 
ا يهنف فيها، صنف فوالرحلة ص   ،من السند، فيعلو هذا اإلسناد، طلب العلو سنة بلد آخر، فيرحل إليه فيسقط راو  

رحل بسبب حديث أو جمع فيها ما وقع له ممن  اصنف فيها الخطيب مصنفً  الخطيب، الرحلة عند أهل الحديث
من الصحابة إلى نهاية عصر الرواية، والرحلة معروفة عند أهل الحديث، وفي  احديثين أو أكثر من ذلك، بدءً 
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من أجل العلو ولقاء ما رحل، كل هذا  تذكرة الحفاظ وغيرهما يندر أن يوجد عالمو تراجم األئمة في السير 
 الشيوخ، واالستغناء عن الوسائط الذين بسببهم يدخل الخلل إلى بعض األسانيد.

 ...........................سنة وقد
 فضل بعض النزول.................   ج

 

إال بمرجح آخر،  لبعضهم فضل النزول، لكنه ليس من أهل هذا الشأن، ما في أحد من المحدثين فضل النزو 
يفضل يعني الرواة في السند العالي بمنزلة الرواة في السند النازل ما في أحد من أهل الحديث  إما لذات النزول

سناد عال"النازل على العالي، وقيل لإلمام علي بن المديني في مرض موته ماذا تشتهي؟ قال:   ."بيت خال وا 
، ال بد أن يبحث عمن يؤنسه، وذلكم في مكان خال   يطيق البقاء والناس في عصرنا هذا حتى من طالب العلم ال

، وال اعتاد الذكر مع الخلوة، وهللا المستعان، بيت -جل وعال-سببه كون كثير من الناس ال إلف له باألنس باهلل 
سناد عال، قال: الذين فضلوا النزول هم من أهل النظر، يعني بعض  "فضل بعض النزول** وقد " خال وا 

عند دراسته يحتاج من المشقة والتعب قهاء وبعض المتكلمين قالوا: إن النزول أفضل، والسبب أن النزول الف
ذا كان تساعي   اوالعناء أكثر من العلو، يعني إذا كان اإلسناد ثالثي    ايمكن أن تدرس اإلسناد بنصف ساعة، وا 

هذه حجة  ،ر على قدر التعب، فهو أفضلتحتاج إلى ثالثة أضعاف هذا الوقت، واألجر على قدر النصب، األج
 من يفضل النزول.

، ونظير ما ذكر هنا يقول: ن المشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرعإيقول الحافظ العراقي وغيره من أهل العلم: 
ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة،  االخطلكثرة  نظير من يذهب إلى المسجد مع الطريق األبعد تحصياًل 

 التنظير؟ نعم.واضح 
يقول: اآلن العلو مفضل عند أهل العلم، عند أهل الحديث، والنزول مفضل عند من ال صلة له بعلم الحديث، 

بمدة تحتاج إلى ضعفها أو أكثر  اعاليً  اوما تلذذوا بتحصيل العوالي وال رحلوا من أجلها، أقول: ال، تدرس إسنادً 
ظير هذا من يذهب إلى المسجد ألداء الصالة مع الطريق األبعد يقول الحافظ العراقي: نفي اإلسناد النازل، 
 أكثر، ولو ترتب على ذلك فوات الجماعة، أيهم أفضل؟ التحصيل أجر الخط

 طالب:.......
نه إذا ذهب مع الطريق األبعد ال أجر له، قدر زائد على الطريق إبال شك، ال إشكال وال مقارنة، ولو قيل: 

للهدف والغاية التي هي  لم تطلب لذاتها وليست غاية، إنما طلبت تحصياًل  وهذه الخطاألدنى؛ ألن هذه المشقة ا
 الصالة.

 طالب:.......
 ين؟أ

 طالب:.......
بحيث وصل بعد ربع  ،نعم، هو يفترض المسألة في شخص خرج مع األذان إلى المسجد مع الطريق األبعد

 أيهم أفضل؟  ،اومشى مع الطريق األقرب ووصال جميعً  ساعة مع اإلقامة أو ثلث ساعة، والثاني تأخر ربع ساعة
 طالب:.......
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هذا راح يدور الحارة، له  إلى المسجد اأن يأتي رأسً من  بدالً  لكنفسه، البيت خمسين خطوة، ما هو بأبعد هو ن
عنه تنظيرهم، كما أن دراسة اإلسناد مع أنه يمكن أن يستغنى أجر على دوران الحارة؟ المقصود أن مثل هذا 

 .التعب في مثل هذا ليس وراءه أرببدون ذلك ليس من مقاصد الشرع، يعني 
 ................................وقد

َََََََزول وهَََََََو رد   ج َََََََض الن  فضَََََََل بع
 

 ؟نعم، يعني مردود على قائله
 طالب:.......

 نعم إيه.
 طالب:.......

 ال، ال.
 يصل تسعة. يكثر فيه راوي الحديث يعني يمكن....... طالب: يعني أنا

 تسعة نعم.
 ........يروي الحديث تسعة طالب: مثال  

 يروي بعضهم عن بعض. ،ما هم يشهد بعضهم لبعض
 ........طالب: لكن تحملوا

ن من طريق واحد، أنت اآلن لك ،ال، ال لو كانوا يشهد بعضهم لبعض يعني يأتي من تسعة طرق أفضل بال شك
اء مصر قدم إلى الرياض، كونك أنت مباشرة رأيته أفضل من كونه ينقله عالم من علم ،م مثاًل ن فالن قد  تقول: إ

لك أفضل من كونه ينقل بواسطة اثنين، وكونه تنقله بواسطة اثنين، أفضل  لك آخر، بواسطة واحد، واحد ينقله
 بله.من كونك تنقله بواسطة ثالثة، كل واحد من هؤالء يحتمل أن يتطرق الخلل إلى الخبر من ق  

 .ال صة بحد ذاتها قد يطمئن لها ال لب ....ه وجهة نظر نعم، لكن هناك وجهة نظرطالب: هذ
 ما يطمئن مع كثرة الوسائط، يطمئن مع قلة الوسائط.

 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
، ال، ال ما هي المسألة مفترضة بضعفاء كلهم ثقات، لكن ما من واحد إال ويحتمل أنه أخطأ من هؤالء الثقات

 ،وسنة متبعة ،ل الخلل وارد، هذا النوع من أنواع علوم الحديث ال شك أنه مطلب عند أهل الحديثاحتما
ويرحلون من أجله، لكن إذا عارضه ما هو أولى منه وأقوى وأدخل في الصحة من كون رواة اإلسناد النازل أوثق 

 ،في مقابل اهتمام المحدثين بهذا النوع يعني -رحمه هللا-من رواة اإلسناد العالي فال قيمة له، والحافظ ابن كثير 
كلما طال اإلسناد كان  :قال: ثم إن علو اإلسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، وقد قال بعض المتكلمين

 فيكون األجر على قدر المشقة، وهذا ال يقابل ما ذكرناه وهللا أعلم. ،النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر
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 هذا في تعليقاته.
 طالب:.......

 ،ولو كونهم أكثر ،ال، هو يمكن أن يوجه كالم األخ فيما إذا كان النازل يتداوله األئمة، يعني سند يتداوله األئمة
الخطأ على الذي يليه، فلن يمر إن احتمل أن يخطئ الذي قبله  ال شك أن طمأنينة النفس إليه أكثر، لماذا؟ ألنه

إن من القرائن التي تجعل خبر الواحد يفيد العلم كونه يتداوله األئمة، كالذي ولذا قالوا:  ؛اداموا أئمة حفاظً  ما
ال يفيد في أصله يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لماذا؟ وهو خبر واحد في األصل 

 ن يخطئ ابن عمر؟ ألنه لو احتمل أالقرينة على أنه يفيد العلم مقطوع به، لماذاإال الظن، قالوا: مثل هذا تدل 
استدرك نافع، ولو احتمل أن يخطئ نافع استدرك مالك، ولو أخطأ مالك لن يمر هذا الخطأ على الشافعي، ولو 

ك تقصد مثل هذا، فإن كان هذا فيما إذا تداوله األئمة على على اإلمام أحمد، لعل الن يمر أيًض  أخطأ الشافعي
 العين والرأس.
 طالب:.......

 ين؟أ
 .طالب:......

في مسند اإلمام أحمد يرويه أحمد  ،ما فيه إال هو ،هو في مسند اإلمام أحمد أربع جمل مجموعة في حديث واحد
 عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.

 طالب: أقول يا شيخ كثرة رواة السند، حديث واحد يا شيخ؟
 لكنها مجموعة عند أحمد. ،هي أربع جمل مفرقة في البخاري وغيره

 : كثرة طرقه.طالب
يعني قسموا العالي إلى خمسة  "وقسموه خمسة  "، إذا كثرت الطرق ال شك أنه أفضل من اإلسناد الواحدال، 
 ام: األول: الذي هو العلو المطلق.أقس

................................... 
   إن صح اإلسناد...................

ََََو الفضََََل    ََََن الرسََََول وه ََََرب  م  ق
................................... 

 بهذا الشرط.
عليه -، وهو األفضل؛ ألن الرسول -صلى هللا عليه وسلم- وهو القرب من الرسول ،القسم األول: العلو المطلق

 -عليه الصالة والسالم-في اإلسناد هو الغاية، هو الغاية، وهو العلو المطلق، فكلما قرب منه  -الصالة والسالم
بخالف العلو النسبي؛ ألنه قد  اهذا العلو الذي ينبغي أن يسمى علو   ،وهو أعلى ،ة فهو أفضلبقلة الوسائط والروا 

 يعتريه نزول على ما سيأتي، أما هذا ال يعتريه نزول بحال من األحوال.
، أما -عليه الصالة والسالم-بهذا الشرط، ال بد أن يصح اإلسناد إلى النبي  "إن صح اإلسناد**  وهو الفضل  "

يعني ممن ال عناية لهم بالتصحيح كان بإسناد ضعيف فال يفرح بمثل هذا العلو، يعني بعض المحدثين  إذا
والتضعيف والتعليل فرحوا بأسانيد ال قيمة لها؛ ألنها عالية على حد زعمهم، وفيها من فيها من الضعفاء 
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كذاب و ، يقول: علو، متأخرينمن ادعى الصحبة من الن، حتى أن بعضهم أثبت الرواية عوالمتروكين والكذابي
من ادعى ؛ ألنه روى عالقرن السابع مثاًل وهو في  ،دجال، يقول: هذا علو، يعني بيني وبين الرسول ثالثة

وتبعه أناس  !، كرتن الهندي أو ما أشبه ذلك، يعني بعد الستمائة يقول: صحابياالصحبة ممن جاء متأخرً 
د في العصور المتأخرة ممن هذا الكالم على عاقل، مع أنه وج وصدقه آخرون، لكن ما يمكن أن يمشي مثل

حضر في درس قد يكون لماذا؟ ألنه أ   ،يروي الحديث ممن هو عامي، ال يميز، وتجد الطالب عليه يتزاحمون 
قبل التمييز، وأجيز به وطال عمره، عاش مائة سنة، وحضر قبل مائة سنة عن شخص مات من تسعين سنة، 

العبرة بالدراية، الرواية تثبت بها األخبار، وينتهي دورها عند هذا الحد،  يفرح بمثل هذا؛ ألنعلو، لكن ما  هذا
عامي ال يستطيع أن يصحح لك كلمة، وتترك إمام من أئمة لكن الغاية العظمى النظر في المتون، تقرأ على 

جد في أنزل بدرجة أو درجتين، هذا و   كل هذا ألنه، العلم والعملوالنظر والدراية والخبرة، المسلمين من أهل العلم 
 .االعصور المتأخرة، وال شك أن هذا إفراط في طلب العلو، وهذا غير مقبول إطالقً 

................................... 
   إن صح اإلسناد...................

ََََو الفضََََل    ََََن الرسََََول وه ََََرب  م  ق
................................... 

 القيد.يعني بهذا 
أو  ،أو شعبة ،قد يكون الواسطة بينك وبين إمام من أئمة الحديث كالزهري مثاًل  "إلى إمام** وقسم ال رب "

أو مالك يكون اإلسناد بينك وبين هذا اإلمام أقل من إسناد ترويه عن غيره، هذا علو، لماذا؟ ألنك إذا  ،الثوري 
يضمن لك ما بعده، فإذا قربت من هذا اإلمام فكأنك قربت من أهل النقد وصلت إلى هذا اإلمام فإن هذا اإلمام 

 هذا علو. إذا كانت الوسائط بينك وبينه أقلألن هؤالء أئمة نقاد، ف ؛-عليه الصالة والسالم-من الرسول 
عل معه لكان أولى، يعني القرب من ولو ج   -وسيأتي الكالم فيه-وقد يكون  ،"وقسم ال رب ** إلى إمام"

مام البخاري خمسة عشر، حيح البخاري بإسناد بينك وبين اإلصنفة، يعني أنت تروي صأصحاب الكتب الم
بال شك، لماذا؟ ألنه من الزمه  موغيرك يروي صحيح البخاري بواسطة عشرين، أو ثمانية عشر، فأنت أعلى منه

بي كما أن الذي هذا العدد، وال شك أن هذا داخل في النس -عليه الصالة والسالم-أن يكون بينك وبين الرسول 
 قال: نسبي، داخل في ال اقبله أيًض 

................................... 
ََََََََََََََب السََََََََََََََتة إذ  بنسََََََََََََََبة للكت

 

 .......................وعلَََو نسَََبي 
................................... 

 

 .بالنسبة إلى الكتب الستة
................................... 

 

ََََََن طري  ََََََتن م ََََََزل م ََََََذين ََََََا أخ   ه
 

ائل: لماذا ال يكون هذا اآلن أنت إذا رويت صحيح البخاري أو صحيح مسلم بوسائط أقل هذا علو، قد يقول ق
ق خمسة عشر وغيرك يرويه من طريق ستة ي، كيف علو مطلق؟ ألنك إذا رويت البخاري من طر امطلقً  اعلو  

ار بينك وبين الرسول في الثالثيات عشر أو سبعة عشر صرت أقرب إلى الرسول منه، نعم، واضح؟ يعني ص
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ثمانية عشر، والثاني صار بينه وبين الرسول عشرين، فهذا قرب مطلق، علو مطلق، لكن من يروي عن صحيح 
يكون الحديث النازل في البخاري  ،بخمسة عشر ،البخاري بواسطة ثمانية عشر، وأنت ترويه بأقل بستة عشر

رويه من طريق ثمانية عشر، أضف إليه البخاري والثالثة الذي بينه التساعي أعلى من الثالثي عنده، يعني ي
يكون المجموع اثنين وعشرين، وأنت تروي البخاري من طريق خمسة  -عليه الصالة والسالم-وبين الرسول 

مع ذلك أنت أعلى منه، لماذا؟ و أكثر،  ،يكون بينك وبين الرسول أربعة وعشرين هذا التساعي مثاًل  ،عال ،عشر
 ك من هذا اإلمام، هذا علو نسبي، وهو القرب بالنسبة للكتب الستة.لقرب

 إذ..................................
 

ََََََذ  ََََََا أخ ََََََن طري ه ََََََتن م ََََََزل م  ين
 

خلنا نجمع الكتب كلها، يعني أخذت التساعي  ..،حتى لو ،من صحيح البخاري مثاًل  ايعني أنت لو أخذت حديثً 
وعشرين، نعم لكن لو أخذت هذا الحديث من غير طريق البخاري الذي  من طريق البخاري لن تصل إال بأربعة

مما في البخاري،  اإن أخذ الحديث من أحمد أو من الموطأ أعلى مطلقً  :وال تقول ،كأحمد مثاًل  ايوجد عنده عاليً 
البخاري، ومالك من شيوخ شيوخه،  أنت احسب من يروي عن أحمد ممن يساوي البخاري؛ ألن أحمد من شيوخ

احسب هذا العدد، ال تقول: وهللا أنا أروي ثنائيات مالك أعلى مما أروي ثالثيات البخاري، ال، احسب هذه المدة ف
 التي بين اإلمام مالك وبين اإلمام البخاري.

 إذ...................................
 

ََََََذ  ََََََا أخ ََََََن طري ه ََََََتن م ََََََزل م  ين
 

، وبإمكانك أن تروي عن طريق عبد الرزاق بواسطة اريق عبد الرزاق بواسطة عشرين راويً أنت أخذت من ط
لمصنف عبد الرزاق، هذا العلو النسبي بالنسبة بينك وبينه أقل براويين أو ثالثة، الطبراني عن الدبري يكون 

قد  )ويل للعرب(()ممن يوجد عنده الحديث أعلى، أو  من غير طريق البخاري، : )األعمال بالنيات(رويت حديث
مة بسند أعلى من سند البخاري، فأنت من غير طريق البخاري رويت هذا الحديث صار بالنسبة يوجد عند األئ

 لك أعلى ممن يرويه بواسطة صحيح البخاري.
ََََد واف ََََه ََََن فََََي شََََيخه ق ََََإن يك  ج  ف

َََََََََََو فهَََََََََََو المواف َََََََََََه   مَََََََََََع عل
 ج

في مسألة المساواة  -د شاكرأحم-هذه األمور بالنسبة لمن تأخر دونها خرط القتاد، ولذلك يقول الشيخ أحمد هنا 
وال فيما قاربه  -هـ5511سنة -هذان النوعان المساواة والمصافحة ال يمكنان في زماننا هذا "والمصافحة يقول: 

ال يمكن أن تساوي البخاري بحال من األحوال " وهو واضح، لبعد اإلسناد بالنسبة إلينا ؛من العصور الماضية
بواسطة تسعة، الحافظ العراقي  -عليه الصالة والسالم-ى النبي ال يمكن، ما يمكن أن تصل إل وأنت متأخر،

للبخاري في هذا الحديث، هذه مساواة، لكن بالنسبة للعصور المتأخرة  عنده تساعيات، فهو مساو   ،يمكن
ن كان -مستحيل، يعني يمكن أن تساوي  ؛ ألنه إذا أن تساوي البيهقي مثاًل  -شديد لكن االحتمال قائم عدفيه ب  وا 

عند البخاري فعند البيهقي يمكن بضعة عشر، بعض األحاديث عنده، فأنت يمكن أن تساوي البيهقي،  تساع وجد
وقس على هذا كلما تأخر المؤلف يمكن أن تساويه؛ ألن عنده الوسائط كثيرة، وبإمكانك أن تحرص على 

 .مجرد تنظير ،له تنظيروهذا ك ،فتحصل على بعض األحاديث بما يساوي ما عند البيهقي ،األسانيد العالية
ََََد واف ََََه ََََن فََََي شََََيخه ق ََََإن يك  ج  ف

َََََََََََو فهَََََََََََو المواف َََََََََََه   مَََََََََََع عل
 ج
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في التساعيات يساوي البخاري، في العشاريات  ،عشارياتافظ العراقي عنده تساعيات و عندنا من اآلن؟ الح
 .يساوي النسائي

ََََد واف ََََه ََََن فََََي شََََيخه ق ََََإن يك  ج  ف

َََََََََََو فهَََََََََََو المواف َََََََََََه   مَََََََََََع عل
 ج

لسند البخاري عن  ه، هل يمكن أن تصل إلى حديث مساو  شيخه، يعني من غير طريق يعني إذا كان وافقه في
لتروي عنه مثل ما  ؛ر قرون م  طريق شيخ البخاري؟ مستحيل، لماذا؟ ألنه يلزم عليه أن يكون شيخ البخاري ع  

 روى عنه البخاري المتوفى في منتصف القرن الثالث.
 أو شَََََََيخ شَََََََيخه كَََََََذاك فالبَََََََدل

 جج

 ................................... 
 

 
ََََد واف ََََه ََََن فََََي شََََيخه ق ََََإن يك  ف

 

 ................................... 

نت في شيخ شيخه فهو إن كا ،يعني هذا المتأخر وافق البخاري في شيخه مباشرة، هذه موافقة، يعني كأنك وافقته
 البدل.

................................... 
 ............ فهو المساواة..........

ن يكَََََن سَََََاواه عَََََد     قَََََد حصَََََل اوا 
................................... 

 عني بالنظر إلى عدد الرواة.ي
 الصََََََََََل بالواحََََََََََد فالمصََََََََََافحه  .................... وحيث راجحه

 

 ())ويل للعرب من شر قد اقترب( :يعني أنت تروي أو نفترض الحافظ العراقي يروي الحديث من طريق عشرة
ن كان يرويه عشاري   فهي اكان يرويه تساعي   ابالنسبة للبخاري نازل، إذ ،هذا بالنسبة له عال ألن - االمساواة، وا 

 : مصافحة؟ قالوا: ألن التلميذ..؛فالمصافحة، كيف قالوا اعشاري  إن كان يرويه  -العراقي عنده عشارياتالحافظ 
فالذي يرويه عنه  -إذا كان البخاري عنده تساعي- عن البخاري لذي يروي الحديث ألنه بمنزلة تلميذ البخاري، ا

عشاري، وعند الحافظ العراقي عشاري كأن العراقي من طالب البخاري، والعادة أن الطالب إذا رأى شيخه 
ال الشيخ إذا رأى تلميذه صافح ،هذا مجرد اصطالح في التسمية ،هذه المصافحة ،صافحه ، والزميل إذا رأى هوا 

بيان ما كانوا عليه من أن الطالب هو الذي  اوفيه أيًض  ،قرينه صافحه، لكن هذا مجرد االصطالحزميله أو 
 يبادر.

 ثََََََََََََََم علََََََََََََََو قََََََََََََََدم الوفََََََََََََََاة  
 ج

 ................................... 
 

تروي عن شيخ حديث لكن هذا الشيخ مات من خمسين سنة، وأنت تروي عنه هذا الحديث، وغيرك يروي هذا 
ن كان العدد واحدً ص تأخرت وفاته عن األول الحديث عن شخ -وبين الرسول بينك وبينه  ا،بأربعين سنة، وا 

وشخص يرويه عن قرين  ،تروي صحيح البخاري عن شخص مات قبل خمسين سنة ،-عليه الصالة والسالم
و ع منه علتأخرت وفاته بعد زميله أربعين سنة، من تقدمت وفاته السما ،مات قبل خمسين سنة ذيلذلك الشيخ ال

ترض فالعلو سببه أن الرواية عن ذلك الشيخ في حال قرب روايته عن شيخه، ا بالنسبة لمن تأخرت وفاته، وهذا
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رويا صحيح البخاري عن بكر، زيد مات بعد الرواية بسنة، أنت رويت عنه قبل أن يموت ثم  اوعمرً  اأن زيدً 
 ،تأخرت وفاته بعد مدة طويلة ذيتك عن هذا التأخر بعده خمسين سنة، ما الذي يلزم عليه؟ أن رواي وعمر 

احتمال أن يكون حصل في حفظه شيء من خالل هذه المدة، اإلنسان ينسى، بمعنى أنك لو رويت عنه بنفس 
فتأخر الوفاة ما  ،المدة يعني أنت رويت من هذا ورويت من هذا في وقت واحد بعد روايتهما عن شيخهما بسنة

 ولذلك سوف يأتي قدم السماع وضده تأخر السماع. ؛ظنة لتأخر الروايةله أثر، إنما تأخر الوفاة م
 ثََََََََََََََم علََََََََََََََو قََََََََََََََدم الوفََََََََََََََاة  
 آلخَََََََر............................. 

 ج

 أمََََََََََا العلََََََََََو ال مََََََََََع التفََََََََََات   
 ................................... 

 

عن  ار روى عنك متأخرً كيف عرفت أن هذا علو؟ بالنظر آلخ ؟هذا العلو إذا نظرت إليه كيف عرفت أنه علو
ذلك الشيخ، أو روى عن شيخ تأخرت وفاته عن ذلك الشيخ، فأنت علو بالنسبة لرواية آخر عن هذا الشيخ، لكن 
د ال تنظر إلى آخر، ما في واحد شاركك في الرواية عن ذلك الشيخ وال عن زميله، أنت رويت الحديث عن زي

و الذي تأخر خمسين سنة، بغض النظر عن رواية الذي مات قبل خمسين سنة، ورويت الحديث عن عمر 
 ؟يعني يكفي عشر سنين تأخر؟ كيف نضبط أن هذا تقدم وهذا ؟نعم ؟غيرك، كيف نعرف أن هذا علو وهذا نزول

؟ ألنه اآلن ما عندك شيء تقارن به، والعلو إنما اسميه علو  ؟ يكفي أربعين سنة على شان نعشرين سنةيكفي 
 قال:بضده، اآلن ما عندك شيء تقارن به، يعرف يعرف بالنزول، والنزول 

................................... 
 آلخَََََََر............................. 

 ج

 أمََََََََََا العلََََََََََو ال مََََََََََع التفََََََََََات   
 ................................... 

 

لعشاريات عوالي؟ كيف ستطيع أن تقارن به، يعني كيف عرفنا أن التساعيات عند الحافظ العراقي أو ايعني ت
 ولو قارناه بمن جاء بعده واختصر بعض الرواة نعم قلنا: نازل، فالعلوعرفنا؟ إذا قارناه باألئمة، قلنا: عوال، 

روايتك  أنت مثاًل  ...؟ال بالنظر آلخر، كيف أعرف أن روايتي اآلخر، لكن أنت تريد علو  إنما هو بالنظر  والنزول
وقد توفيا قبل ثمان سنوات أو ما يقرب من تسع سنوات، ثمان  -رحمهما هللا-ي عن الشيخ ابن باز أو األلبان

وبين من روى عنه سنة  ،يعني فرق بين من روى عن الشيخ ابن باز سنة أربعمائة وعشرين ؟سنوات وزيادة؟ نعم
هما ويت عنه أنا من سنة تسعين وسنة عشرين بغض النظر عن غيري، أيلو قدر أني ر  تسعين، نعم، فمثاًل 

 قال: ؟المدة التي يمكن أن نحدد فيها أن هذا عال وهذا نازل ما؟ سنة تسعين، لكن علىأ 
 ...................................  ....................ف يل: للخمسينا

 يعني خمسين سنة.
 أو الثالثين.........................  ....................ف يل: للخمسينا

 :ولو قيل ..،، باعتبار أن أثرها في التصحيح والتضعيف إنما هو...لها اجتهاد، اعتبارية يعني ما لهاالمسألة ك
 .إنها من ملح هذا العلم

 ....................ف يل: للخمسينا
 

 أو الثالثََََََََََََين مضََََََََََََت سََََََََََََنينا 
 ج
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ا كان المنظور إليه في ، قد يقول قائل: إذألف وثالثمائة وتسعينوبين يعني فرق بين ألف وأربعمائة وعشرين 
تقدم الوفاة أو تأخر السماع هو اجتماع رأي الشيخ، وعدم تطرق الخلل إليه مع طول المدة، قد يكون هذا الشيخ 

س هذا الكتاب وعلمه، وتردد ت حفظه، ثم بعد مدة طويلة در  حفظ في أول األمر حفظه فيه خلل، يعني ما ثب  
 .ن حفظ الشباب أقوى من حفظ الشيوخفضل بال شك، لكن في الجملة أعليه، يكون الرواية عنه في آخر األمر أ

 :-رحمه هللا-قال 
 ثََََََََََََََم علََََََََََََََو قََََََََََََََدم الوفََََََََََََََاة  
 آلخَََََََر............................. 

 ج

 أمََََََََََا العلََََََََََو ال مََََََََََع التفََََََََََات   
 ................................... 

 

 لكنه صرف للضرورة. ،األصل أنه ممنوع من الصرف ،الصرفعلى يعني 
 ....................ف يََل: للخمسََينا
ََََََََََََم علََََََََََََو قََََََََََََدم السََََََََََََماع    ث

 

 أو الثالثََََََََََََين مضََََََََََََت سََََََََََََنينا 
................................... 

 ج

ر فشاركك في الرواية منه في أول أيام طلبك، وبين شيخ عم   ايعني فرق بين أن تروي عن شيخ مات قديمً 
وبين أن تروي  ،شيخ واحد في أول أمره ومجتمع واكتمال قواهفرق بين أن تروي عن  ا، وأيًض متالميذك وتالميذه

 ن اعتراه ما اعتراه مع طول الوقت.عنه بعد أ
ََََََََََََم علََََََََََََو قََََََََََََدم السََََََََََََماع    ث

 

 وضََََََََََََََده النََََََََََََََزول كََََََََََََََالنواع   
 

 م العلو خمسة فأقسام النزول خمسة.يعني إذا كانت أقسا
................................... 
   وحيََََََث ذ م فهََََََو مََََََا لََََََم يجبََََََر  

 وضََََََََََََََده النََََََََََََََزول كََََََََََََََالنواع   
 والصَََََََََحة العلَََََََََو عنَََََََََد النظَََََََََر  

 

ن يدخل الخلل ذم العلو إذا كان في الطريق مذم النزول؟ إذا تطرق الخلل إليه، وكذلك ي  م النزول، متى ي  حيث ذ  
 بله.إلى الحديث من ق  

 والصَََََََََحة العلَََََََََو عنَََََََََد النظَََََََََر      ................... فهو ما لم يجبر  
 

واتصال األسانيد، المعول على هذا  ،بثقة الرواة ،بنظافة األسانيد ،م هو الصحةك  كله والح  يعني المرد في ذلك 
تقانهم ،، لكن إذا استوت هذه األسانيد من حيث ثقة الرواةاخرً آو  أواًل  واتصال األسانيد فال شك أن  ،وضبطهم وا 

 القول بتفضيل العلو هو المتجه.
صلى هللا عليه - إلى رسول هللا اأشرف أنواع العلو ما كان قريبً "ال: ق -رحمه هللا-كالم للحافظ ابن كثير  هفي

أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية، وقد تكلم الشيخ أبو  ،أو مصنف ،فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ ،-وسلم
شيخه أو مثل  ه إلى شيخ: وهو انتهاؤ ، والبدلوهي انتهاء اإلسناد إلى شيخ مسلم مثاًل  ،الموافقةعمرو هاهنا على 
ي عبارة عن نزولك عنه بدرجة وه :وهي أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة :شيخه، والمساواة

نحوه، وقد صنف  في كالم الخطيب ومن نحا اجد كثيرً وهذه الفنون تو حتى كأنه صافحك به وسمعته منه، 
 ."بالنسبة إلى بقية الفنون الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى 
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وفاة شيخ آخر، القسم الرابع من أقسام العلو: تقدم وفاة الشيخ الذي تروي عنه عن "هنا يقول الشيخ أحمد شاكر: 
ن تساويا في عدد اإلسناد قال النووي في التقريب: فما أرويه عن ثالثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما  وا 

خلف عن الحاكم؛ لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف، وقد يكون العلو بتقدم أرويه عن ثالثة عن أبي بكر بن 
ال بالنسبة إلى إسناد آخر وال إلى شيخ آخر، وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه  اوفاة شيخ الراوي مطلقً 

مس: الخا -الناظم– أشار إليه المؤلف هنا ذيلا- مضي خمسين سنة على وفاة الشيخ وجعله بعضهم ثالثين
، كأن يسمع شخصان من شيخ اكان أعلى ممن سمع منه أخيرً  االعلو بتقدم السماع فمن سمع من الشيخ قديمً 

 ، واآلخر منذ أربعين، فاألول أعلى من الثاني.واحد أحدهما سمع منه منذ ستين سنة مثاًل 
أرجح وأصح  اقديمً يعني أن سماع من سمع  "ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف"قال في التدريب: 

ر، يعني المتأخر.  من سماع اآلخر، أو اآلخ 
وكل إسناد عال فاإلسناد المقابل له إسناد نازل، وبذلك يكون النزول خمسة أقسام ثم إن النزول يقابل العلو، 

 كما هو ظاهر. اأيًض 
من أهم المقاصد  الوه مقصدً وجع ،وقد تغالى كثير من طالب الحديث وعلمائه في طلب علو اإلسناد"يقول: 
صلى - وهو صحة نسبتها إلى رسول هللا ،حتى كاد ينسيهم الحرص على األصل المطلوب في األحاديث لديهم

لك في طلب  ا، واجعلهما دستورً الفي اللتين نقلنا آنفً يقول: وتأمل في كلمتي ابن المبارك والس   ... -هللا عليه وسلم
قال: وقال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب اإلسناد، بل .. .-سبحانه وتعالى-والتوفيق من هللا  ،السنة

على  ،لفي: األصل األخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلةجودة الحديث صحة الرجال، وقال الس   
 مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ  هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق.

 .. وسلم اللهم صل
وتجد طالب العلم  ،إلجازاتلى وقتنا هذا بتحصيل األسانيد وااهتمام من قبل طالب العلم على مر العصور إ في

من المهمات ما هو أضعاف ما يحصله من هذه األجايز التي في أسانيدها ما  عالحريص على هذه األمور يضي
المهمات كله من أجل أن يقول:  يعتريها من ضعف، ثم تجده يسافر األيام والليالي ويقضي األوقات ويضيع

حصلت على كذا إجازة، وعندي إجازة من فالن أو عالن، ولو اقتصر على واحدة أو اثنتين ممن يرتضيهم من 
إال مجرد قول إن عنده  هذا الجمع الذي أكثره ال قيمة لهمن يرتضي علمه وعمله كان أولى من م ،أهل العلم
 إجازات.

أفضل بكثير من أن  ،يعتز باالنتساب إليهمة أو إجازتين أو ثالث من شيوخ يعني كون اإلنسان يحتفظ بإجاز 
وال اعتبار بهم، ويضيع بسبب ذلك ما هو أهم من  ،بل مئات اإلجازات من شيوخ ال قيمة لهم ،يجمع عشرات

ينة على تحصيل نصوص إضافة إلى تحصيل العلوم األخرى المع ،النظر في المتون واالستنباط والعمل
 .وهللا أعلمن، الوحيي

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


